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 2 (35البقرة )-تفسري ابن كثري

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 .الحمد هلل رب ِّ العالمين

 لدين،اوصلى هللا وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم 
َمُه هللا َتَعاَلى-قال اإلمام ابن كثيٍر   :-َرحِّ

ْنُهَما َما ُيَفر ُِّقوَن بِّهِّ َبْينَ "َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  هِّ{ اْلَمْرءِّ  }َفَيَتَعلَُّموَن مِّ [ َأْي: 102سورة البقرة:] َوَزْوجِّ
ْحرِّ َما َيتَ  ْلمِّ الس ِّ ْن عِّ ْن َهاُروَت َوَماُروَت مِّ ُفونَ َفَيَتَعلَُّم النَّاُس مِّ يُل  فِّيَما َيتَ َصرَّ َن اْْلََفاعِّ ُفوَن مِّ َصرَّ

ْوَجْينِّ َمَع َما بَ اْلَمْذُموَمةِّ، َما إِّنَّ  َن اْلُخلْ ْيَنُهمَ ُهْم ليَفر ُِّقون بِّهِّ َبْيَن الزَّ . َوَهَذاا مِّ ْئتََِّلفِّ ْن  َطةِّ َواِلِّ مِّ
يثِّ اْْلَ  ْن َحدِّ هِّ، مِّ يحِّ ، َكَما َرَواُه ُمْسلٌِّم فِّي َصحِّ ينِّ َياطِّ يعِّ الشَّ ، َصنِّ َياَن َطْلَحَة ْبنِّ ْن َأبِّي ُسفْ عَ ْعَمشِّ

ُ َعْنهُ  -ْبنِّ َعْبدِّ ّللاَِّّ  َنافٍِّع، َعْن َجابِّرِّ  َي ّللاَّ ُ َعلَ َصلَّ -ي ِّ َعنِّ النَّبِّ  -َرضِّ إِّنِّ »َقاَل:  -ْيهِّ َوَسلَّمَ ى ّللاَّ
ْيَطاَن  ، ُثمَّ َيْبَعُث َسَراَياُه فِّي النَّ الشَّ ، َفأَ َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماءِّ  ْنَدُه َمْنزَِّلًة َأْعَظُمُهمْ ْقَرُبُهْم عِّ اسِّ
ْنَدُه فِّتْ  يُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َما زِّْلُت بُِّفََلٍن َحتَّى تَ عِّ ْبلِّيُس: ُل َكَذا َوَكَذا. َفَيُقوُل إِّ َوُهَو َيُقو َرْكُتهُ َنًة، َيجِّ

يُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َما َتَركْ  ْقُت ُتُه َحتَّ َِل َوّللاَِّّ َما َصَنْعَت َشْيًئا. َوَيجِّ َل: ا، قَ «ْيَنُه َوَبْيَن َأْهلِّهِّ بَ ى َفرَّ
ْعم َأْنتَ » يهِّ َوَيْلَتزُِّمُه، َوَيُقوُل: نِّ  .«َفُيَقر ُِّبُه َوُيْدنِّ

د لمشهور عنعته، فثبت على ذلك، وااجَ رَ ح النون، وَ تْ ي فَ ز اج المِّ جَ نا، أبو الحَ خُ يْ ورجَّح شَ 
 .الُنحاة: الكسر"

 ِنْعَم.
ْعمَ »"واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل:   .ليل"قَ  وَ هُ ، وَ ارً مَ ْض مُ  «نِّ

 .طالب: ...
 ، فالمسألة محتملة.(مَ عْ نِ )ذي فعلت، وال يمنع أن يمدحه بأنت ال

: َما ُيَخيَُّل إَِّلى ا ْحرِّ ْوَجْينِّ بِّالس ِّ قِّ َبْيَن الزَّ ُجلِّ "َوَسَبُب التََّفرُّ ْن ُسوءِّ مَ وِّ اْلَمْرأَ أَ لرَّ َن اْْلَخرِّ مِّ ْنَظٍر، ةِّ مِّ
َيةِّ لِّْلُفْرَقةِّ.َبابِّ اْلُمقْ  اْْلَسْ َأْو َبْغضه، َأْو َنْحوِّ َذلَِّك مِّنَ  دٍ قَ َأْو ُخُلٍق َأْو َنْحوِّ َذلَِّك َأْو عُ   َتضِّ

يُثُه اْمَرَأٌة، َوُيَثنَّى ُكل   ، َوَتْأنِّ ُجلِّ َباَرٌة َعنِّ الرَّ ْنُهمَ َواْلَمْرُء عِّ ُ َأْعَلُم.ا َوَِل ُيجْ  مِّ ، َوّللاَّ  َمَعانِّ
ينَ َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  ْن َأَحٍد إِِّل بِّإِّْذنِّ ّللاَِّّ }َوَما ُهْم بَِّضار ِّ : إِِّلَّ بَِّقَضاءِّ اَل ُسْفَياُن َقا { بِّهِّ مِّ . ّللاَِّّ لثَّْورِّيُّ

ِّ َبْيَنُه َوَبْينَ  :َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن إِّْسَحاقَ  :  اَد. َوَقالَ  َما َأرَ إِِّلَّ بَِّتْخلَِّيةِّ ّللاَّ ُهْم  }َوَمااْلَحَسُن اْلَبْصرِّيُّ
يَن بِّهِّ مِّنْ  َسلَّْط، يُ َلْم  أِّ ْيهِّ، َوَمْن َلْم َيشَ لََّطُهْم َعلَ  سَ َقاَل: َنَعم، َمْن َشاَء ّللاَُّ  َأَحٍد إِِّل بِّإِّْذنِّ ّللاَِّّ{ بَِّضار ِّ

يُعوَن ُضرَّ َأَحٍد إِِّلَّ بِّإِّْذنِّ ّللاَِّّ، َكَما َقاَل ّللاَُّ  َواَتَعاَلى َوَِل َيْسَتطِّ َِل اَل: َيٍة َعنِّ اْلَحَسنِّ َأنَُّه قَ ، َوفِّي رِّ
" ْحُر إِِّلَّ َمْن َدَخَل فِّيهِّ  .َيُضرُّ َهَذا الس ِّ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وهذا الضرر الالحق بالمسحور هو من جنس المصائب، إما أن يكون بسبب ذنوٍب ارتكبها، أو 
 رفع درجات له. أو رفع درجات، من جنس المصائب.

 طالب: ...
 ال، السحر ما يضر إال من تعاطاه.

ينِّ : َيُضرُّ َأيْ  ُموَن َما َيُضرُُّهْم َوِل َيْنَفُعُهْم{}َوَيَتَعلَّ "َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  ْم، َوَلْيَس َلُه َنْفٌع يُ ُهْم فِّي دِّ َوازِّي هِّ
 َضَرُرُه.

ْن َخَلٍق{ َرةِّ مِّ   "}َوَلَقْد َعلُِّموا َلَمنِّ اْشَتَراُه َما َلُه فِّي اْلخِّ
ه يحقق ينتفع بتحقيق ماألنه قد يقول قائل: إن الساحر ينتفع بما ُيعطى من أموال، وطالب السحر 

ال شيء بالنسبة للضرر العظيم المترتب عليه، من الشرك األكبر له السحر، لكن هذا النفع 
الب أخذ أجرة، قد تكون كثيرة، وكذلك الطيفقد يقول قائل: إن الساحر ينتفع ج من الملة. رِ الُمخْ 

احر، فيأتي بها إليه، من الساحر قد ينتفع بتحقيق غرضه، يخطب امرأة فترفضه، فيذهب إلى س
ترتب على يكون تحقق غرضه، وهذا فيه نوع نفع، لكنه كال شيء بالنسبة للضرر العظيم المُ 

ن لم يكن فيه إال الشرك، نسأل هللا  عليه الصالة  - العافية. ولذلك قالوا في قولهالسحر، وا 
، «ةِب يوم القيامُكربًة من ُكرَ  هللا عنه سَرب الدنيا، نف  كعن مسلٍم ُكربًة من  سَمْن نف  »: -والسالم

ًة، عن مسلٍم ُكرب س في الدنيا واآلخرة، ومن نف  من ستر على مسلٍم، ستره هللا»الجملة األولى: 
 لدنيا كالا، ما قال: من ُكرب الدنيا واآلخرة؛ ألن ُكَرب «هللا عنه ُكربًة من ُكرب يوم القيامة سنف  

 شيء بالنسبة إلى ُكَرب اآلخرة.
 ...طالب: 

 إذا زال عقله، نعم. العقل هو مناط التكليف.
 طالب: ...

 .ى عليه، إذا زاد على ثالثة أيام هو في ُحكم المجنون مَ غْ على حسب ما قرره أهل العلم في المُ 
ْن َخَلٍق{" َرةِّ مِّ يَن اْسَتْبَدُلو َيُهوُد الَّ ْد َعلَِّم الْ : َوَلقَ ، َأيْ }َوَلَقْد َعلُِّموا َلَمنِّ اْشَتَراُه َما َلُه فِّي اْلخِّ ا ذِّ

ُسولِّ  ْحرِّ َعْن ُمَتاَبَعةِّ الرَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -بِّالس ِّ َرةِّ لَِّك، َأنَُّه َما َلُه فِّي اْْل ذَ  فِّْعَلُهْم ْن َفَعلَ َلمَ  -َصلَّى ّللاَّ خِّ
ْن َخََلٍق.  مِّ

يٍب. َوَقاَل َعْبُد ا ْن َنصِّ : مِّ يُّ د ِّ ٌد َوالسُّ زَّاقِّ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوُمَجاهِّ ر، َعْن َقَتاَدَة: َما َلُه ، َعْن َمْعمَ لرَّ
ْن  َرةِّ مِّ ْندِّ ّللاَِّّ،  َوَقاَل: َوَقاَل اْلَحَسُن: َلْيَس  ُحَجةٍ فِّي اْْلخِّ ينٌ  عِّ  ."َلُه دِّ

 يخ؟عليها الش ِفي اآْلِخَرِة ِمْن ِجَهٍة ِعْنِد َّللا ِ. ما عل قفي النسخة التي معنا: جهة، َما َلُه 
طالب: وقع في سائر اْلصول: جهة، وما أثبته من تفسير الطبري، ووقع في تفسير عبد 

 الرزاق: ُجنَّة.
 ِمْن ِجَهٍة ِعْنِد َّللا ِ، عندنا في هذه النسخة.
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 4 (35البقرة )-تفسري ابن كثري

 طالب: ...
 هذه اآلية.
 ُمفسرة بنفسها.طالب: 
 ا أتى بشيء.نفسها، م

يٌن. َوَقاَل َسْعيٌد َعْن َقَتاَدَة:  ْن خَ  فِّي اْل}َما َلهُ "َوَقاَل اْلَحَسُن: َلْيَس َلُه دِّ َرةِّ مِّ   "َلٍق{خِّ
 المعروف عند أكثر المفسرين: ما له من حٍظ وال نصيب في اآلخرة.

مْ  ُ إَِّلْيهِّ َد ّللاَّ اَأنَّ  "َقاَل: َوَلَقْد َعلَِّم َأْهُل اْلكَِّتابِّ فِّيَما َعهِّ َر َِل َخََل  السَّ َرةِّ.حِّ  َق َلُه فِّي اْْلخِّ
ْن ْم آَمُنوا َواتََّقْوا َلَمُثوَلْو َأنَّهُ وَ  ْعَلُمونَ ْم َلْو َكاُنوا يَ }َوَلبِّْئَس َما َشَرْوا بِّهِّ َأْنُفَسهُ َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  َبٌة مِّ

ْندِّ ّللاَِّّ َخْيٌر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن{ يُل َما  }َوَلبِّْئَس{ َتَعاَلى: [، َيُقولُ 103-102ة:]سورة البقر  عِّ اْلَبدِّ
، َوُمَتاَبَعةِّ الرُّ  يَمانِّ َوًضا َعنِّ اإلِّ ْحرِّ عِّ َن الس ِّ ُظوا بِّهِّ  َكاَن َلُهمْ ُسلِّ َلوْ اْسَتْبَدُلوا بِّهِّ مِّ ْلٌم بَِّما ُوعِّ  عِّ

ْندِّ ّللاَِّّ  ْن عِّ اتََّقُوا وَ آَمُنوا بِّاَّللَِّّ َوُرُسلِّهِّ  ْو َأنَُّهمْ ْي: َولَ أَ  َخْيٌر{ }َوَلْو َأنَُّهْم آَمُنوا َواتََّقْوا َلَمُثوَبٌة مِّ
مَّا اسْ  هِّ  َتَخاُروااْلَمَحارَِّم، َلَكاَن َمُثوَبُة ّللاَِّّ َعَلى َذلَِّك َخْيًرا َلُهْم مِّ َْنُفسِّ   "ْم َوَرُضوا بِّهِّ ْلِّ

 اْسَتَخاُروا، يعني: اختاروا.
ْلَم َوْيَلُكْم َثَوابُ }َوَقاَل "َكَما َقاَل َتَعاَلى:  يَن ُأوُتوا اْلعِّ َل َصالًِّحا َوِل يُ ْيٌر لَِّمْن آّللاَِّّ خَ  الَّذِّ اَها َمَن َوَعمِّ َلقَّ
ابُِّروَن{  [ .80]سورة القصص:  إِِّل الصَّ

رِّ ْكفِّيرِّ السَّ  إَِّلى تَ َمْن َذَهبَ  }َوَلْو َأنَُّهْم آَمُنوا َواتََّقْوا{لَّ بَِّقْولِّهِّ: دِّ َوَقدِّ اْستُ  َواَيٌة عَ احِّ نِّ ، َكَما ُهَو رِّ
. َوقِّيَل: َبْل َِل  َلفِّ َن السَّ َمامِّ َأْحَمَد ْبنِّ َحْنَبٍل َوَطائَِّفٍة مِّ اُه ده َضْرُب ُعُنقِّهِّ، لَِّما َروَ ، َوَلكِّْن حَ  َيْكُفرُ اإلِّ

ُ، قَ  َمُهَما ّللاَّ افِّعِّيُّ َوَأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َرحِّ و ْبنِّ َعْن َعْمرِّ  -َو ابن ُعيينة هُ  -اُن ا ُسْفيَ : َأْخَبَرنَ اَِل الشَّ
َع بَِّجاَلَة ْبَن َعَبَدَة َيُقوُل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن ا يَناٍر، َأنَُّه َسمِّ َي ّللاَُّ ْلَخطَّابِّ دِّ لَّ  َعْنُه: َأنِّ اْقُتُلوا كُ ، َرضِّ
َر. َوَقْد َأْخَرَجُه ا َرٍة. َقاَل: َفَقَتْلَنا َثََلَث َسَواحِّ ٍر َوَساحِّ يْلُبَخارِّ َساحِّ هِّ َأْيًضا. َوَهَكَذا َصحَّ يُّ فِّي َصحِّ حِّ

َيٌة َلَها، َفَأَمَرْت بِّ  يَن َسَحَرْتَها َجارِّ نِّ َصحَّ  َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل: إلماما َلْت. َقالَ َها َفُقتِّ َأنَّ َحْفَصَة ُأمَّ اْلُمْؤمِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َأْصَحابِّ النَّبِّي ِّ  َعْن َثَلثٍة مِّنْ  .ْتلِّ السَّ قَ فِّي  -َصلَّى ّللاَّ رِّ  احِّ

يَل ْبنِّ ُمْسلٍِّم، َعنِّ اْلَحَسنِّ  يثِّ إِّْسَماعِّ ْن َحدِّ يُّ مِّ ذِّ ي ِّ َأنَُّه َقاَل: َقاَل ْنُدٍب اْْلَزْ ، َعْن جُ َوَرَوى الت ِّْرمِّ دِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َرُسوُل ّللاَِّّ  رِّ َضْربُ »: -َصلَّى ّللاَّ احِّ ْيفِّ بِّ  ةَحدُّ السَّ  ."«السَّ
 طالب: ...

، َواَل ْدَها اْلحَ َفْلَيْجلِ ... ِإَذا َزَنْت َأَمُة َأَحِدُكْم، »ألن الجارية لها، جاريًة لها.  ْب يُ د  ا، وهذه ، يجلده«َثرِ 
 قتلت؛ ألنها جارية لها، ِملك لها.

ْن َهَذا اْلَوْجهِّ. َوا ِّْسَما يُل ْبنُ "ُثمَّ َقاَل: َِل َنْعرُِّفُه َمْرُفوًعا إِِّلَّ مِّ ،  ُمْسلٍِّم يُ عِّ يثِّ ضعَّف فِّي اْلَحدِّ
يُح: َعنِّ اْلَحَسنِّ َعْن ُجْنُدب َمْوُقوًفا. حِّ  َوالصَّ

، َعْن جُ  ْن َوْجٍه آَخَر، َعنِّ اْلَحَسنِّ ُ َأْعَلُم.ْرُفوًعا. وَ مَ ْنُدٍب، ُقْلُت: َقْد َرَواُه الطََّبَرانِّيُّ مِّ  ّللاَّ
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َدٍة َأنَّ اْلَولِّيَد ْبنَ  ْن ُطُرٍق ُمَتَعد ِّ ٌر َيْلعَ ْنَدُه سَ ُعْقَبَة َكاَن عِّ  َوَقْد ُروَِّي مِّ ، َفَكاَن يَ احِّ ْضرُِّب ُب َبْيَن َيَدْيهِّ
يُح بِّهِّ َفَيُردُّ إَِّلْيهِّ َرْأَسُه، َفَقاَل النَّ  ُجلِّ ُثمَّ َيصِّ ُجٌل رَ ! ُيْحيِّي اْلَمْوَتى! َوَرآُه َحاَن ّللاَِّّ اُس: ُسبْ َرْأَس الرَّ

يَن، َفَلمَّا َكا رِّ ي اْلُمَهاجِّ ْن َصالِّحِّ ًَل عَ  دِّ اْلغَ  مِّنَ  نَ مِّ َبُه َذلَِّك، فِّهِّ، َوَذَهبَ َلى َسيْ َجاَء ُمْشَتمِّ  َيْلَعُب َلعِّ
، َوَقاَل: إِّ  رِّ احِّ ُجُل َسْيَفُه َفَضَرَب ُعُنَق السَّ . َوَتََل َقْوَلُه حي َنْفَسهُ ليُ فًقا ادِّ َص  انَ كَ  نْ َفاْخَتَرَط الرَّ

ْحَر َوَأْنُتْم َتَعاَلى:  ُروَن{}َأَفَتْأُتوَن الس ِّ َب اْلَولِّيدُ [، َفغَ 3: ]سورة اْْلَْنبَِّياءِّ  ُتْبصِّ ْنُه فِّي  ؛ضِّ إِّْذ َلْم َيْسَتْأذِّ
ُ َأْعَلُم. ،َذلِّكَ   َفَسَجَنُه ُثمَّ َأْطَلَقُه، َوّللاَّ

ُل: َأْخَبَرَنا َعْبُد ّللاَِّّ ْبُن َأحْ  َثنِّي َأبِّي، قَ : لَ اَحْنَبٍل، قَ  َمَد ْبنِّ َوَقاَل اإلماُم َأُبو َبْكٍر اْلَخَلَّ َثَنا : حَ الَ َحدَّ دَّ
يٍد، قَ  َثنِّي َأُبو إِّْسَحاَق، َعْن َحارَِّثَة َقاَل:الَ َيْحَيى ْبُن َسعِّ ْندَ  : َحدَّ َمَراءِّ َرُجٌل يلعب َبْعضِّ اْْلُ  َكاَن عِّ

َمُه ّللاَُّ -يُّ افِّعِّ َمَل الشَّ ًرا، َوحَ شتمًَل َعَلى َسْيفِّهِّ َفَقَتَلُه، َفَقاَل: ُأَراُه َكاَن َساحِّ مُ  بُ دُ نْ فجاء جُ   -َرحِّ
ُ َأْعَلُم.  ْرًكا. َوّللاَّ ْحر َيُكوُن شِّ َة ُعَمَر، َوَحْفَصَة َعَلى سِّ  قِّصَّ

 َفْصلٌ 
يرِّهِّ"   َحَكى َأُبو َعْبدِّ ّللاَِّّ الرَّازِّيُّ فِّي َتْفسِّ

 طالب: ...
 قصة الوليد التي قبلها، الوليد هو األمير؛ ولذلك سجنه.

 طالب: ...
 نعم.

 ...طالب: 
 هذه األحاديث فيها كالم.

 طالب: ...
ال تكون المسألة فوضى. في الصدر  هنعم، األصل ما في تنفيذ حد إال من ِقَبل ولي األمر، وا 

األول، الناس ثقات، ويقفون عند حدود هللا، وقد يتساهل بعضهم في ذلك، مثل ما حصل في 
 ...، ِإَذا َزَنْت َأَمُة َأَحِدُكمْ »: بعض هذه القصص، وأما بالنسبة للجارية فهي ملكها. كما قال

ْب َعَلْيَها ، َواَل ُيَثرِ   .«َفْلَيْجِلْدَها اْلَحد 
 طالب: ...

 ال تؤاخذ به، ما ُتقَتل به، لكن مثل ما سجن الوليد بن عقبة.
يرِّهِّ َعنِّ اْلُمْعَتزَِّلةِّ َأنَُّهْم َأْنَكرُ  ُروا "َحَكى َأُبو َعْبدِّ ّللاَِّّ الرَّازِّيُّ فِّي َتْفسِّ ، َقاَل: َوُربََّما َكفَّ ْحرِّ وا ُوُجوَد الس ِّ

يَر فِّي اْلَهوَ  ُر َأْن َيطِّ احِّ َر السَّ ُزوا َأْن َيْقدِّ نَّةِّ َفَقْد َجوَّ ، َمنِّ اْعَتَقَد َوُجوَدُه. َقاَل: َوَأمَّا َأْهُل السُّ اءِّ
َماَر إِّْنَساًنا، إِِّلَّ َأنَُّهمْ  َماًرا، َواْلحِّ ْنَساَن حِّ ْنَدَما َيُقوُل  َوَيْقلَِّب اإلِّ َ َيْخُلُق اْْلَْشَياَء عِّ َقاُلوا: إِّنَّ ّللاَّ

َقى َواْلَكلَِّماتِّ الُمَعيَّنة، َفَأمَّا َأْن َيُكوَن اْلُمَؤث ُِّر فِّي َذلَِّك ُهَو اْلَفَلُك َوالنُّجُ  ُر تِّْلَك الرُّ احِّ وُم َفََل، السَّ
يَن  مِّ َفةِّ َواْلُمَنج ِّ ََلًفا لِّْلَفََلسِّ ابَِّئةِّ وَ خِّ ْحرِّ َوَأنَُّه بَِّخْلقِّ ّللاَِّّ َتَعاَلى، بَِّقْولِّهِّ الصَّ لَّ َعَلى ُوُقوعِّ الس ِّ ، ُثمَّ اْسُتدِّ
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ْن َأَحٍد إِِّل بِّإِّْذنِّ ّللاَِّّ{َتَعاَلى:  يَن بِّهِّ مِّ َن اْْلَْخَبارِّ 102]سورة البقرة: }َوَما ُهْم بَِّضار ِّ َأنَّ َرُسوَل  :[ َومِّ
ُ َعَلْيهِّ -ّللاَِّّ  ةِّ تِّْلَك اْلَمْرَأةِّ َمَع َعائَِّشةَ  -َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ ْحَر َعمِّل فِّيهِّ، َوبِّقِّصَّ ر، َوَأنَّ الس ِّ - ُسحِّ

ُ َعْنَها َي ّللاَّ ْحَر" -َرضِّ َها الس ِّ َها َبابَِّل َوَتَعلُّمِّ ْن إِّْتَيانِّ   .َوَما َذَكَرْت تِّْلَك اْلَمْرَأُة مِّ
اِحرُ َقاُلوا: ِإن  َّللا َ َيْخُلُق اأْلَْشيَ "قوله:  أن و رة في األسباب، أي األشاعر ، هذا "اَء ِعْنَدَما َيُقوُل الس 

اآلثار توجد عند األسباب ال بها. وال شك أن السحر سبب في وجود هذه األشياء، وبه تحصل 
ا يخلق األثر فيها. أم -جل  وعال-، وأنها مؤثرة بجعل هللا -جل  وعال-هذه األشياء، بتقدير هللا 

م في دروٍس سبقت، هذا قول األشعرية. وكونها مؤثرة بنفسها، هذا قول  عندها، مثل ما تقد 
 المعتزلة.

 طالب: ...
 موجودين، قالوا هذا.

 طالب: ...
 هذا القلب الحقيقي موجود، وسحر األبصار هو الغالب، سحروا أعينهم.

َكاَياتِّ اْلَكثِّيَرةِّ "َقاَل: َومِّم َن اْلحِّ  :َبْعَد َهَذا  َقالَ ، ُثمَّ ا ُيْذَكُر فِّي َهَذا اْلَبابِّ مِّ
َسةُ  ْحرِّ َلْيَس بَِّقبِّيٍح وَ  :اْلَمْسَأَلُة اْلَخامِّ ْلَم بِّالس ِّ ؛ َق اْلُمَحق ُِّقوَن َعَلى َذلِّكَ ُظوٍر: اتَّفَ َِل َمحْ فِّي َأنَّ اْلعِّ

يٌف" ْلَم لَِّذاتِّهِّ َشرِّ   .ْلَِّنَّ اْلعِّ
 ل، بل هو قبيح ومحظور، ومؤدٍ  باطيعني حتى السحر علٌم شريف؟! هذا كالم باطل. هذا كالمٌ 

ل إلى عظائم األمور، من الشرك األكبر إلى ما دونه. أما ليس بقبيٍح وال محظور؛ ألن العلم ُيف ض 
 على الجهل في الجملة، هذا كالم غير صحيح. الجاهل أفضل من هذا العلم، وأسلم عاقبة.

 طالب: ...
 .. الرازي.هذا

 طالب: ...
ز تعليم((السر المكتوم))الرازي إن صح  له كتاب:  السحر  ، فال يتكاثر عليه هذا الكالم؛ ألنه جو 

ه، فإن هو فيه ما يدلُّ على خلل كبير في اعتقاد ،الوتعلمه وأخذ األجرة عليه، نسأل هللا العافية. 
 ))السر المكتوم في مخاطبة النجوم((. ،هو على خطٍر عظيمفصح  الكتاب له، 

 طالب: ...
 يرد، ُيقرر.ال، ال، ما هو 

 طالب: ...
، هذا -جل  وعال-هو، مخاطبة النجوم، يعني: طلب من النجوم، فيما ال يقدر عليه إال هللا 

ألن حتى شيخ اإلسالم ُيشكك في نسبته، إن ثبت عنه،  ؛الشرك األكبر. لكن نقول: لعله لم يثبت
ال فالكتاب خطير، وفي تفسيره أشياء من ه  ذا النوع.أو إن صح ت نسبته إليه. وا 
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يٌف" ْلَم لَِّذاتِّهِّ َشرِّ   ."ْلَِّنَّ اْلعِّ
اَل عَ -ما العلم الشريف؟ العلم الشريف هو النافع، وأعاله الموروث عن النبي  اَلُة َوالس   -مُ َلْيِه الص 

ن كانت حقيقة العلم الشرعي: هو المورو اوأدناه ما ينفع في أمور الدنيا، مما ُيسمى علمً  ث، . وا 
 األنبياء، أهل الخشية.العلماء ورثة 

يَن َيْعَلمُ "َوَأْيًضا لُِّعُمومِّ َقْولِّهِّ َتَعاَلى:  يَن َِل يَ وَن َوالَّ }ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّ :  ْعَلُموَن{ذِّ ]سورة الزَُّمرِّ
9"]. 

يقول الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عربي، يقول: وهللا إن العيش خلف أذناب البقر، خيٌر من 
 ثاله.علم ابن عربي وأم

 طالب: ...
 يذكرهم، ُيبيِ ن حالهم، ال على سبيل المدح، وهذا كالمه في الميزان.

حْ  زَ ُه َوَبيْ َما َأْمَكَن اْلَفْرُق َبْينَ َر َلْو َلْم َيُكْن ُيَعلَُّم ل"َوْلَِّنَّ الس ِّ   .ةِّ"َن اْلُمْعجِّ
 وهو باطل، أو يكون  هذا الكالم باطل؛ ألن األمر الخارج عن القدرة إما أن يكون من هذا النوع
لنبوة ي، إن ادعى اعِ د  من الكرامات لألولياء، أو من المعجزات. والفرق بينها: النظر في حال المُ 

ن لم يدعي  وحصل له شيٌء من ذلك فهو نبي؛ ألنه ال ُيمكن أن يؤيد بمعجزة مع دعوى النبوة. وا 
الله مستقيمة، قيل: كرامة، النبوة، ُعِرَضت حاله على كالم هللا وكالم رسوله. فإن كانت حا  وا 

 ، نسأل هللا العافية.فهي من إعانة الشياطين له
ين به كتاب اسمه: ))الُفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان((، فيه التفريق شيخ اإلسالم ل
 هذه األمور.

ٌب، َوَما َيَتَوقَُّف اْلَواجِّ  ًزا َواجِّ زِّ ُمْعجِّ ْلُم بَِّكْونِّ اْلُمْعجِّ ي َأْن هِّ َفُهَو وَ  َعَليْ بُ "َواْلعِّ ٌب؛ َفَهَذا َيْقَتضِّ اجِّ
ًبا َفَكيْ  ًبا، َوَما َيُكوُن َواجِّ ْحرِّ َواجِّ ْلمِّ بِّالس ِّ يُل اْلعِّ  َقبِّيًحا؟!ُن َحَراًما وَ َف َيُكوَيُكوَن َتْحصِّ

" هِّ اْلَمْسَأَلةِّ   .َهَذا َلْفُظُه بُِّحُروفِّهِّ فِّي َهذِّ
مع الفارق الكبير بين هذا الكالم وبين من يقول: إن التدخين للقاضي واجب، التدخين ال شيء 
 بالنسبة للسحر. قال: إن التدخين للقاضي واجب، لماذا؟ قال: ال يتمك ن من النظر في القضايا

ن، يدخن  ب. ، ثم  ينظر في القضية!! وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبكت كاماًل حتى ُيدخِ 
، يعني: كالم باطل، كالم القاضي هذا، ًئاري هذا الكالم على كل من يدعي شيويمكن أن يج

 وهو من بعض األقطار المجاورة، كالم باطل بال شك، لكن هذا أبطل منه، نسأل هللا العافية.
يَكُهمُ ونظيره ما ذكره طنطاوي جوهري في تفسيره عن التصوير، قال: في آية األنفال:  ُ  }إِّْذ ُيرِّ ّللا 

ْلُتْم{ َك َقلِّيًَل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثِّيرًا لََّفشِّ [ يقول: ما ُيمكن أن ُتغيِ ر الحقيقة 43:األنفال]سورة  فِّي َمَنامِّ
والواقع إال بالتصوير، هو الذي ُيصغِ ر وُيكبِ ر. فهذا دليٌل على جواز التصوير، ثم  يقول: عرضت 
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، فقال: بل هذا يدلُّ على وجوب التصوير! ضالل، هذا االستنباط على شيٍخ من شيوخ األزهر
 نسأل هللا العافية، ضالل.

هِّ اْلَمْسَأَلةِّ، َوَهَذا اْلَكََلُم فِّيهِّ  ْلُم َحُدَها: قوُلُه: "أَ ْن ُوُجوٍه، َنَظٌر مِّ  "َهَذا َلْفُظُه بُِّحُروفِّهِّ فِّي َهذِّ اْلعِّ
ْحرِّ َلْيَس بَِّقبِّيحٍ   نْ زَِّلةِّ َيْمَنُعوَن َهَذا. َوا ِّ َن اْلُمْعتَ مِّ اَلُفوُه َقبِّيٍح َعْقًَل َفُمخَ ". إِّْن َعَنى بِّهِّ َلْيَس بِّ بِّالس ِّ

يَمةِّ َتبْ  هِّ اْْلَيةِّ اْلَكرِّ يٌع لِّ َعَنى َأنَُّه َلْيَس بَِّقبِّيٍح َشْرًعا، َففِّي َهذِّ : َتَعلُّمِّ الس ِّ شِّ يحِّ حِّ ، َوفِّي الصَّ  َمنْ »ْحرِّ
ًنا، َفَقْد َكَفَر بِّ  َل َعَلى ُمَحمَّدٍ َأَتى َعرَّاًفا َأْو َكاهِّ : فِّي السُّ وَ . «َما ُأْنزِّ  َقَد ُعْقَدًة َوَنَفَث فِّيَهاَمْن عَ »َننِّ

 . َك"َوَقْوُلُه: َوَِل َمْحُظوَر اتََّفَق اْلُمَحق ُِّقوَن َعَلى َذلِّ . «َفَقْد َسَحرَ 
م هذا ، ت"َذِلكَ  َعَلىقوله: َواَل َمْحُظوَر ات َفَق اْلُمَحقِ ُقوَن "، "اتفق المحققون على ذلك"هو يقول:  قد 

ذا استروح اإل نسان الكالم. دعوى التحقيق هذه يدعيها كثير، حتى المسائل االجتهادية والفرعية، وا 
إلى قول ومال إليه، قال: قال به المحققون وجمٌع من المحققين، فهي تبع مزاجه. إذا راق له 

 اإلبهام. معما ذكرهم، مجاهيل، و هن؟ و قال المحققون، من يقول إنهم محققالكالم ومال إليه، 
 طالب: ...

 ، والتصديق كفر.«ل له صالٌة أربعين يوًمابَ لم ُتقْ »
 طالب: ...

م في الكفر مع التصديق، وهذا لم ُتقَبل له صالة أربعين يوًما، فيحتاج إلى التحرير. ما قال عندك
 التعليق؟

 طالب: ...
 عندك؟ يقول ماذابدون تصديق كفر؟ ما أظن هذا. 

 داوود. و.. رواه أحمد وأبالتصديق، وذكر رواية طالب: ذكر
ق ، مذكور في بعض الروايات يكفي، ُيحَمل الُمطلَ احتى لو لم ُيذكر في بعض الروايات لكان قيدً 

 د.على الُمقي  
؟!وَ اْْلَيةِّ  َكْيَف َِل َيُكوُن َمْحُظوًرا َمَع َما َذَكْرَناُه مِّنَ اتفق المحققون على ذلك " يثِّ َوات َِّفاُق  اْلَحدِّ

هِّ اْلَمْسَأَلةِّ أَ  ي َأْن َيُكوَن َقْد َنصَّ َعَلى َهذِّ وُصُهْم ْو َأْكَثُرُهْم، َوَأْيَن ُنصُ ْلُعَلَماءِّ أَ ائِّمَُّة اْلُمَحق ِّقِّيَن َيْقَتضِّ
  َعَلى َذلَِّك؟"

 رازي ومن ينقلفضاًل عن االتفاق، يعني: ما ذكر هو وال واحد من المعروفين بالتحقيق. ذكره ال
 عنه، والرازي ليس من أهل التحقيق.

ْحرِّ فِّي ُعُمومِّ َقْولِّهِّ  ْلَم الس ِّ يَن َِل َيْعَلُموَن{: َتَعاَلى "ُثمَّ إِّْدَخاُلُه عِّ يَن َيْعَلُموَن َوالَّذِّ  }ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّ
هِّ اْْلَيَة إِّنََّما َدلَّْت 9]سورة الزمر: ين بالعلم الشرعي، ولَِّم قلَت مِّ الِّ العَ  حِّ دْ َعَلى مَ [ فِّيهِّ َنَظٌر؛ ْلَِّنَّ َهذِّ

ي زِّ إِِّلَّ بِّهِّ، َضعِّ ْلُم بِّاْلُمْعجِّ هِّ بَِّأنَُّه َِل َيْحُصُل اْلعِّ ْنُه؟ ُثمَّ َتَرقيه إَِّلى ُوُجوبِّ َتَعلُّمِّ ٌد؛ إِّنَّ َهَذا مِّ ٌف َبْل َفاسِّ
َي اْلقُ  ََلُم: هِّ ََلُة َوالسَّ َزاتِّ َرُسولَِّنا، َعَلْيهِّ الصَّ ُل ْلَِّنَّ َأْعَظم  ُمْعجِّ ي َِل َيْأتِّيهِّ اْلَباطِّ يُم، الذِّ ْرآُن اْلَعظِّ
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ٌز َِل َيَتَوقَّ  ْلَم بَِّأنَُّه ُمْعجِّ يٍد. ُثمَّ إِّنَّ اْلعِّ ْن َحكِّيٍم َحمِّ يٌل مِّ ْن َخْلفِّهِّ َتْنزِّ ْن َبْينِّ َيَدْيهِّ َوَِل مِّ ْلمِّ مِّ ُف َعَلى عِّ
ُروَرةِّ َأنَّ ا َن اْلَمْعُلومِّ بِّالضَّ ْحرِّ َأْصًَل ُثمَّ مِّ َحاَبَة َوالتَّابَِّعْينالس ِّ َتُهْم، َكاُنوا  لصَّ يَن َوَعامَّ َوَأئِّمََّة اْلُمْسلِّمِّ

َز"  .َيْعَلُموَن اْلُمْعجِّ
دعوى الرازي مقلوبة؛ ألنه ما يحصل التخليط وعدم التفريق بين الُمعجز، أو المعجزة والسحر 

ا، خليط. والذي ما يعرفهمها، حينئٍذ يحصل عليه التوخوارق الشياطين، إال لمن دخل فيها، فتعل  
 المعجزات مثل الشمس عنده.

َز وي َتُهْم، َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلُمْعجِّ يَن َوَعامَّ ُقون بَ "َوَأئِّمََّة اْلُمْسلِّمِّ َيْعَلُموَن  َن َغْيرِّهِّ، َوَلْم َيُكوُنواْيَنُه َوَبيْ فر 
ُ َأْعَلمُ  ْحَر َوَِل َتَعلَُّموُه َوَِل َعلَُّموُه، َوّللاَّ  .الس ِّ

ْحرِّ ثَ  َيةً ُثمَّ َقْد َذَكَر َأُبو َعْبدِّ ّللاَِّّ الرَّازِّيُّ َأنَّ َأْنَواَع الس ِّ  :َمانِّ
ْحُر ال ُل: سِّ يَن َكاُنوا َيْعُبُدوَن اَكلاْْلَوَّ ْبَعةَ ْلَكَواكِّ ْدانيين والُكْشدانيين، الَّذِّ َي َب السَّ  اْلُمَتَحي َِّرَة، َوهِّ

يَّاَرُة، َوَكاُنوا َيْعَتقُِّدونَ  يَن بَ وَ بِّاْلَخْيرِّ  ا َتْأتِّي َأنََّها ُمَدب رة اْلَعاَلمِّ، َوَأنَّهَ السَّ ، َوُهُم الَّذِّ ر ِّ ْم عالشَّ ث هللا إَِّلْيهِّ
يم اْلَخلِّيل ا لِّ  -َلمالسَ  يهِّ لِّ عَ - إِّْبَراهِّ ْم َوَرادًّ ًَل لَِّمَقاَلتِّهِّ ر ِّ ْم، َوَقدِّ اسْ َمْذَهبِّهِّ ُمْبطِّ  َتْقَصى فِّي كَِّتابِّ ))الس ِّ

ْمسِّ َوالنُُّجومِّ(( اْلَمْنُسوَب إَِّلْيهِّ فِّ اْلَمْكُتو  ل َِّكاَن َوَغْيُرهُ َرُه اْلَقاضِّ يَما َذكَ مِّ، فِّي ُمَخاَطَبةِّ الشَّ ، ي اْبُن خِّ
ْنُه. َوقِّيَل:  يَصنََّفُه َعَلى َوْجهِّ إِّْظَهارِّ  َبلْ َوُيَقاُل: إِّنَُّه َتاَب مِّ . َوَهذَ َلةِّ َِل َعلَ  اْلَفضِّ ْعتَِّقادِّ ا ى َسبِّيلِّ اِلِّ

هِّ  ةِّ ُكل ِّ ُهَو اْلَمْظُنوُن بِّهِّ، إِِّلَّ َأنَُّه َذَكَر فِّيهِّ َطَرائَِّقُهْم فِّي ُمَخاَطبَ  ْن َهذِّ ْبَعةِّ، َوَكيْ امِّ فِّيَّةِّ َما ْلَكَواكِّبِّ السَّ
" ُكوَن بِّهِّ  .َيْفَعُلوَن َوَما َيْلَبُسوَنُه، َوَما َيَتَنسَّ

ه وزرها ووزر من عمل بها، نسأل هللا يعني: من قرأ في هذا الكتاب وتعل م هذه الطرائق، علي
 العافية.

 طالب: ...
ا، والكالم الذي ذكره الرازي ال يمشي على أدنى شخٍص عنده على كل حال، األمر خطيٌر جد  

 مسكٌة من دين أو عقل أو فهم عن الشريعة.
 طالب: ...
 هسحر إال بشرك، فالساحر يدعي الغيب، ويزعم أنه يشفي المريض. تصديقه، ما في هألنه ما في

 شك أنه خطر عظيم.
 طالب: ...

َماَواتِّ َواْْلَْرضِّ الْ نعم؛ ألن النص في القرآن،  ُ{َغْيَب إِّ }ُقل ِلَّ َيْعَلُم َمن فِّي السَّ سورة ] ِلَّ ّللاَّ
 [.65:النمل

 طالب: ...
 ه قد، لكن السحر متضمن، ال ينفك عن الشرك األكبر. لكن يبقى أننعم، لكن هذا فرع من فروعه

 للساحر وقال لي ذهبتئة. يقول: أنا امطابق للواقع مئة بالمو يقول: أنا صدقته، وكالمه واقع 
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رف عن زوجته ليلة الدخول، وذهب إلى ساحر، فقال له: ُص كذا، مثل ما ذهب بعضهم، حينما 
دخلت على هذه المرأة في البلد الفالني وفي المكان الفالني، في الليلة الفالنية، ودخلت  أنت

قت؛ دَ عليكم امرأة هذه صفتها، ومعها طيب، طيبتكم، وهذه القارورة، باقي الطيب. قال له: َص 
ئة، نقول: كفر، نقول: تصديقه كفر. كفر بالنص، مهما كان؛ األن كالمه مطابق للواقع مئة بالم

نه ولو طابق الواقع قلنا: كذب، ولو صدق، قلنا: كذب؛ ألن هذه حقائق شرعية، ال ُتطبق أل
عليها الحقائق اللغوية والُعرفية. والثالثة الذين رأوا الزاني بأم أعينهم، ال يختلفون في ذلك ويحلفون 

 عليه، ويطلقون نسائهم على ذلك، ومع ذلك فأولئك عند هللا هم الكاذبون.
 طالب: ...

 ال، ال، خطر عظيم.
 طالب: ما سبب انحياز الرازي للسحر؟

له عند الشافعية، أمر تعلمها أخف من غيرهم. ولذلك في بعض البلدان التي يسود فيها مذهب 
ء في السحر، في تعلمه واقتنا ن  من هذه األمور، تجد عندهم تهاو اإلمام الشافعي، واإلمام بريءٌ 

 يسيا، وكالجهات، أبًدا، سهل عندهم.كتبه وما أشبه ذلك. ألن جهات إندون
 طالب: ...

 على أي عذر وعلى أي احتمال، هذا ضالل بال شك، وخطٌر عظيم.
 طالب: ...

حق، ال يحلُّ السحر إال ساحر، فالُنشرة بالرقى من كتاب هللا والهدايا النبوية، هذه الُنشرة ال
 شرة وحل السحر بسحٍر مثله، هذا نفسه.الشرعية. وأما النُ 

 طالب: ...
عمره، ما يصير؟ بقية  احصل عليه حادث، وعاش معاقً  هيهلك، مصيبة من المصائب. تصور أن

 هذا. ى ال يقدر علهللا
 ادعى بعضهم التواصل مع الجن بدون سحر.طالب: 

 سيستفيد منهم؟ ماذا
 طالب: ...

 .-ليه السالمع-االستفادة منهم من خواص سليمان ال، 
 طالب: ...

 ساحر فهو كفر.لكن إذا فكه 
 طالب: ...

إال  هما هو بفاك، لكن ابدون تقديم شيء، ُأْلِزم من ِقَبل حاكم، ومن ِقَبل من ُيلزمه بذلك إلزامً 
 بسحر، لن يفكه إال بسحٍر مثله.
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ْحُر َأْصَحابِّ اْْلَْوَهامِّ َوالنُُّفوسِّ اْلقَ  ،"َقاَل: َوالنَّْوُع الثَّانِّي: سِّ يَّةِّ  َتْأثِّيٌر، ى َأنَّ اْلَوْهَم َلهُ لَّ َعلَ دَ ُثمَّ اْستَ  وِّ
ْسرِّ اْلَمْوُضوعِّ َعلَ  َي َعَلى اْلجِّ ْنَساَن ُيْمكُِّنُه َأْن َيْمشِّ ، وَ  ى َوْجهِّ بَِّأنَّ اإلِّ ْيهِّ َِل ُيْمكُِّنُه اْلَمْشُي َعلَ اْْلَْرضِّ
بَّ إَِّذا َكاَن َمْمُدوًدا َعَلى َنَهٍر َأْو َنْحَوُه. َقاَل: َوَكَما َأْجَمَعتِّ ا يِّ الَمْرُعوف َعنِّ النََّظرِّ اُء َعَلى َنهْ ْْلَطِّ
يَّةِّ اللَّ  وَ  َمَعانِّ إَِّلى اْْلَْشَياءِّ الُحْمر، َواْلَمْصُروعِّ إَِّلى اْْلَْشَياءِّ اْلَقوِّ ، َوَما َذاَك إِِّلَّ ْلَِّ َأوِّ الدَّ نَّ َرانِّ

يعة لِّْْلَْوَهامِّ"  .النُُّفوَس ُخلَِّقْت ُمطِّ
، أنواع ُيجَزم بأنها سحر، يأتون بخيٍط رقيق الذي ُتخاط به الثياببفي وسائل اإلعالم  ون ئيجي

لى هذا الخيط، ويرجع بنفس ، عيمشي مائتينويربطونه بين جبلين، ويأتي شخص على دباب 
ق أن هذه حقيقة؟!. على كل حال، كل هذه أمور أُ  ،للخلف السرعة ت على لَ خِ دْ َمْن ُيصدِ 

. يجلس على كرسي، ثم  بعد مدة يسيرة ا، أو سيركً افً المسلمين وضررها عظيم. يسمونه ُمحتر 
 ؟يرتفع إلى السقف ويدور بالسقف والكرسي، احتراف هذا!

 طالب: ...
 مشاهدته حرام، من غير إنكار، ال شك في تحريمه.

 طالب: ...
 ظاهر.الهذا 

َصاَبَة بِّاْلَعْينِّ َحق    ."َقاَل: َوَقدِّ اتََّفَق اْلُعَقََلُء َعَلى َأنَّ اإلِّ
يحِّ َأنَّ َرُسولَ  حِّ لَّ َعَلى َذلَِّك بَِّما َثَبَت فِّي الصَّ َقاَل:  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َصلَّى ّللاَُّ -ّللاَِّّ  َوَلُه َأْن َيْسَتدِّ

، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َسابَِّق اْلَقَدرِّ َلَسَبَقْتُه اْلَعْينُ »  .«اْلَعْيُن َحق 
َذا َعَرْفَت َهَذا، َفَنُقوُل:  هِّ اْْلَ َقاَل: َفإِّ يَل النَّْفُس التِّي َتْفَعُل َهذِّ ا، َفَتْسَتْغنِّيْد َتُكوُن قَ قَ َفاعِّ دًّ يًَّة جِّ فِّي  وِّ

، َوَقْد تَ  ْستَِّعاَنةِّ بِّاْْلَِلتِّ َواْْلََدَواتِّ يلِّ َعنِّ اِلِّ هِّ اْْلََفاعِّ يَفًة فتحتاُكوُن َض َهذِّ ج إلى اِلستعانة بهذه عِّ
. َوَتْحقِّيُقُه َأنَّ النَّْفَس  يَدَة اِلِّ َبَدنِّ شَ إَِّذا َكاَنْت ُمْسَتْعلَِّيًة َعَلى الْ  اْْلَِلتِّ مَ دِّ َذابِّ إَِّلى َعاَلمِّ السَّ ، ْنجِّ اَواتِّ

يَّةً  َصاَرْت َكَأنََّها ُروحٌ  يَّةِّ، َفَكاَنْت َقوِّ َماوِّ َن اْْلَْرَواحِّ السَّ ا َِّذا وَ ي َمَواد ِّ َهَذا اْلَعاَلمِّ. لتَّْأثِّيرِّ فِّ  َعَلى امِّ
يَفًة شَ  ، فَ َكاَنْت َضعِّ يَّةِّ هِّ اللذَّاتِّ اْلَبَدنِّ يَدَة التََّعلُّقِّ بَِّهذِّ يَنئِّذٍ دِّ  فِّي َهَذا ْلَبتََّة إِِّلَّ أ َتأثِّيرٌ َها لَ َِل َيُكوُن  حِّ

. ذَ  .اْلَبَدنِّ اءِّ بَِّتْقلِّيلِّ اْلغِّ ، َواِلِّ ُثمَّ َأْرَشَد إَِّلى ُمَداَواةِّ َهَذا الدَّ  .ة"اْض يَ نِّ النَّاسِّ والرِّ ْنقَِّطاعِّ عَ اءِّ
 في كتب طبقات الصوفية أن بعضهم ينقطع عن الطعام والشراب أربعين يوًما، ثم  يحصل له ُوِجد

ة، سلو ه: هذه -ِحَمُه هللارَ -راها غيره. يقول الحافظ الذهبي من األمور الخارقة، ويرى أشياء ال ي
 ة.سع يورث مثل هذه األمور. نعم، هلو الجو 

يحَ  : َتاَرًة َتُكوُن َحاًِل َصحِّ ، َوُهَو َعَلى قِّْسَمْينِّ ُف بِّاْلَحالِّ يُر إَِّلْيهِّ ُهَو التََّصرُّ ي ُيشِّ ًة "ُقْلُت: َوَهَذا الذِّ
ُ َوَرُسوُلُه  ُف بَِّها فِّيَما َأَمَر ّللاَّ يًَّة َيَتَصرَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َشْرعِّ ُ َعْنُه -َصلَّى ّللاَّ ، َوَيْتُرُك َما َنَهى ّللاَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َوَرُسوُلُه  ْن فَ ، -َصلَّى ّللاَّ يَن مِّ الِّحِّ ُب مَِّن ّللاَِّّ َتَعاَلى َوَكَراَماٌت لِّلصَّ هِّ اْْلَْحَواُل َمَواهِّ َهذِّ
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. َوَتاَرًة َتُكوُن ا ْرعِّ ْحًرا فِّي الشَّ هِّ اْْلُمَّةِّ، َوَِل ُيَسمَّى َهَذا سِّ ُبَها َما َأَمَر َهذِّ َدًة َِل َيْمَتثُِّل َصاحِّ ْلَحاُل َفاسِّ
ُ َوَرُسوُلُه  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ّللاَّ   ."-َصلَّى ّللاَّ

وصعد على سطح  ،يعني: كما قيل في ترجمة البدوي، قالوا: إنه جاء من المغرب إلى مصر
لمسجد، أين الصلوات؟! مسجد، ومكث أربعين يوًما رافًعا رأسه إلى السماء وال ينزل من سطح ا

ت كيف ُتد عى له الكرامات؟! وال يبُعد أن ُيقال مثل هذا الكالم، ال نستغرب وقد قيل في طبقا
إال  لم يترك جريمًة وال فاحشة وال ُمنكًرا -رضي هللا عنه-الصوفية، مما قرأته أنا، يقول: وكان 

 !! يقولون!.-نه وأرضاهرضي هللا ع- هلل قط، ولم يُصم يوًما هلل ، ولم ُيصلاارتكبه
 طالب: وكان يمشي عرياًنا!.

على هذا  لذي يملك الكتاب قبل، معلقا -جزاه هللا خيًرا-أخس. فواحد  يمشي، وذكروا أشياء
: يصل فلعنة هللا على َمْن؟! نسأل هللا العافية. يعني -رضي هللا عنه-الكالم، يقول: إذا كان هذا 
 !؟اللعب بالعقول إلى هذا الحد

ُبَها َما َأَمَر ّللاَُّ  َدًة َِل َيْمَتثُِّل َصاحِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّ -ُسوُلُه  َورَ "َوَتاَرًة َتُكوُن اْلَحاُل َفاسِّ َِل وَ ، -ى ّللاَّ
هِّ َحاُل اْْلَْشقَِّياءِّ اْلُمَخاَلفِّيَن لِّ  ُف بَِّها فِّي َذلَِّك. َفَهذِّ يعَ َيَتَصرَّ رِّ هِّ   إيَّاهملُّ إِّْعَطاُء ّللاَِّّ ةِّ، َوَِل َيدُ لشَّ َهذِّ

ال  قِّ  َلهُ  -َلَعَنُه ّللاَُّ -اْْلَْحَواَل َعَلى َمَحبَّتِّهِّ َلُهْم، َكَما َأنَّ الدجَّ َن اْلَخَوارِّ  ْلَعاَداتِّ َما َدلَّْت َعَلْيهِّ امِّ
يُث اْلَكثِّيَرُة، ُ. ، َمَع َأنَُّه َمْذُموٌم َشْرًعا اْْلََحادِّ يَعةِّ مِّ ُه ْن َشاَبهَ مَ َكَذلَِّك وَ َلَعَنُه ّللاَّ رِّ ْن ُمَخاَلفِّي الشَّ

ََلمِّ. َوَبْسطُ  ََلةِّ َوالسَّ بَِّها َأْفَضُل الصَّ يَّةِّ، َعَلى َصاحِّ ا،َهَذا يَ  اْلُمَحمَّدِّ دًّ َعُه.َوَلْيَس هَ  ُطوُل جِّ  َذا َمْوضِّ
ْستَِّعاَنُة بِّاْْلَْرَواحِّ اوَ َقاَل:  : اِلِّ ْحرِّ َن الس ِّ يَّ النَّْوُع الثَّالُِّث مِّ فَ ُم الْ ةِّ، َوهُ ْْلَْرضِّ ََلًفا لِّْلَفََلسِّ ، خِّ نُّ ةِّ جِّ

اٌر، َوُهُم ال ُنوَن، َوُكفَّ : ُمْؤمِّ َقةِّ اَل: َوات َِّص قَ شياطيُن. َواْلُمْعَتزَِّلةِّ، َوُهْم َعَلى قِّْسَمْينِّ اُل النُُّفوسِّ النَّاطِّ
" يَّةِّ َماوِّ َن ات َِّصاَلَها بِّاْْلَْرَواحِّ السَّ  .بَِّها َأْسَهُل مِّ

 لقربهم منهم.
، ُثمَّ إِّنَّ َأْصَحاَب الصَّ "لَِّما بَ  َن اْلُمَناَسَبةِّ َواْلُقْربِّ ت َِّصاَل تَّْجرَِّبةِّ َشاَهُدوا َأنَّ اِلِّ َأْرَباَب الْنَعةِّ وَ ْيَنُهَما مِّ

يَّةِّ َيْحُصُل بَِّأْعَماٍل َسْهَلٍة َقلِّ  هِّ اْْلَْرَواحِّ اْْلَْرضِّ خَ َن الرُّ يَلٍة مِّ بَِّهذِّ . َوَهَذا النَّ  نِّ َقى َوالدَّ يدِّ ْوُع ُهَو َوالتَّْجرِّ
. يرِّ  اْلُمَسمَّى بِّاْلَعَزائِّمِّ َوَعَملِّ التَّْسخِّ

: التََّخيََُّلُت، َواْْلَْخُذ بِّاْلُعُيونِّ  ْحرِّ َن الس ِّ عْ  النَّْوُع الرَّابُِّع مِّ ُئ قَ ْبَناُه َعَلى َأنَّ اْلَبَصَر َبَذُة، َومَ َوالشَّ ْد ُيْخطِّ
يْ  ُل بِّالشَّ َق الْ  ذا الشعبذة َغْيرِّهِّ، َأَِل َتَرى ءِّ اْلُمَعيَّنِّ ُدونَ َوَيْشَتغِّ ُر َعَملَ يُ َحاذِّ ُل َأْذَهاَن ْظهِّ  َشْيٍء ُيْذهِّ

يَن بِّهِّ، َوَيْأُخُذ ُعُيوَنُهْم إَِّلْيهِّ، َحتَّى إَِّذا اْسَتْفَرَغهُ  رِّ يقِّ َونَ  ْغُل بَِّذلِّكَ ُم الشُّ النَّاظِّ ْيءِّ بِّالتَّْحدِّ ْحوِّهِّ، الشَّ
َل َشيْ  يَنئٍِّذ َيْظَهُر َلُهمْ  ًئا آَخَر َعَمَلً َعمِّ يَدٍة، َوحِّ بون َخُر َغْيَر مَ َشْيٌء آ بُِّسْرَعٍة َشدِّ ا اْنَتَظُروُه. فيتعجَّ

ا، َوَلْو َأنَُّه َسَكَت َوَلْم َيَتَكلَّْم بَِّما َيْصرُِّف اْلَخوَ  دًّ ْنُه جِّ َر إِّلَ مِّ د ِّ َما اطِّ يُد َأْن َيْعَمَلُه، َوَلمْ يُ ى ضِّ كِّ َتَتحَ  رِّ رَّ
َن النَّ  يُد إِّْخَراَجُه، َلَفطِّ ُروَن النُُّفوُس َواْْلَْوَهاُم إَِّلى َغْيرِّ َما ُيرِّ  ْفَعُلُه.ُكل ِّ َما يَ لِّ اظِّ
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، َكاَن العَ اعِّ اْلَخَللِّ ْن َأْنوَ ُتفِّيُد ُحْسَن اْلَبَصرِّ َنْوًعا مِّ  التي َقاَل: َوُكلََّما َكاَنتِّ اْْلَْحَوالُ   لُ مَ  َأَشدَّ
  .َن"سَ حْ أَ 
 لعمل، هو ما يكون أحسن، مراده بذلك أنه يكون أدق، يعني في عين الناظر.ا

ا، َأْو ُمْظلِّمٍ  دًّ يٍء جِّ ٍع ُمضِّ ْثَل َأْن َيْجلَِّس اْلُمَشْعبُِّذ فِّي َمْوضِّ رةُ ُة قُِّف اْلُقوَّ ، َفََل تَ "مِّ َعَلى  الباصِّ
هِّ.  َأْحَوالَِّها بَِّكََللَِّها َواْلَحاَلةِّ َهذِّ

َحَرةِّ َبْيَن يَ ُقْلُت: َوَقْد َقاَل  ْحَر السَّ يَن: إِّنَّ سِّ رِّ ْعَبذَ َعْوَن إِّنَّمَ َدْي فِّرْ َبْعُض اْلُمَفس ِّ ْن َبابِّ الشَّ ةِّ، ا َكاَن مِّ
يٍم{ ْم َوَجاُءواَتْرَهُبوهُ }َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاسِّ َواسْ َولَِّهَذا َقاَل َتَعاَلى:  ْحٍر َعظِّ ]سورة  بِّسِّ

 : ْم َأنَّ [، َوَقاَل َتَعاَلى: 116اْْلَْعَرافِّ ْحرِّهِّ ْن سِّ اُلوا: َوَلْم [ قَ 66رة َطَه: ]سو  َها َتْسَعى{}ُيَخيَُّل إَِّلْيهِّ مِّ
ُ َأْعَلُم" . َوّللاَّ  .َتُكْن َتْسَعى فِّي َنْفسِّ اْْلَْمرِّ

 .}ُيَخيَُّل إَِّلْيهِّ{يقول: 
 لماذا يدخل هذا في السحر؟ الشعبذة؟طالب: 

 الناس.ألنها تمويه ودجل على 
 طالب: يأخذ حكم السحر؟

 سحرة فرعون، هل تقول سحرة أم غير سحرة؟
 ...السحر اِلستعانة بالجن والشياطين طالب: 

 لكن انظر، هم سحرة أم غير سحرة؟ ُسموا سحرة في القرآن أم ال؟
 طالب: لكن لم يحدد عملهم بالضبط.

ْحرِّهِّ ، لكنه قال: }ُيَخيَُّل{ ْن سِّ  .ْم َأنََّها َتْسَعى{}ُيَخيَُّل إَِّلْيهِّ مِّ
 طالب: استعان بجن أو بدونه؟

 ممكن، هللا أعلم، لكن هذا الحاصل.
 طالب: ...

 ُيَعل م.
 طالب: ...

ت م، ما هو من الالزم، األصل أال يعلم، لكن قد يعلم. ألنه إذا ُبث  لَ عْ ما هو من الالزم أن يَ 
واقع؛ ألن الواقع  األخبار، وصل إليه، ال سيما بما كان جابوا لهشياطين في أنحاء األرض و ال

 ه، نسأل هللا العافية.يمكن أن يدركو 
 طالب: ...

هذا األصل، أن اإلنسان ما يعلم. لكن إذا استعانوا بشياطين وجن، وقربوا لهم القرابين، وهم 
بعض،  عندهم خفة وسرعة في االنتقال من مكاٍن إلى مكان، وكثرة بحيث يوحي بعضهم إلى

 الكبير، ويصدقون في مرة.يحصل. ويكذبون العدد 
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يَبُة التِّي َتْظَهرُ  : اْْلَْعَماُل اْلَعجِّ ْحرِّ َن الس ِّ ْن َترْ  "النَّْوُع اْلَخامُِّس مِّ َن الن ِّسَ كِّيبِّ اْْلَِل مِّ َبةِّ مِّ بِّ تِّ اْلُمَركَّ
هِّ ُبوٌق، ُكلََّما َمَض  يَّةِّ، َكَفارٍِّس َعَلى َفَرٍس فِّي َيدِّ ، النََّهارِّ َض  ٌة مِّنَ ْت َساعَ اْلَهْنَدسِّ َرَب َمَرًة بِّاْلُبوقِّ

رها الرومُ  َوُر التِّي ُتَصو ِّ ْنَها الصُّ ُه َأَحٌد. َومِّ ْن َغْيرِّ َأْن َيَمسَّ نْ  مِّ   ُد"َواْلهِّ
ا تركيب اآلالت المركبة من النسب الهندسية، يعني مثل ما قالوا في أول ما أوجدت الساعة، وأنه

 ِتَب فيها: هل هي سحر أو صناعة؟ أنت تقول: صناعة اآلن، لكن فيُتخِبر بالوقت بدقة، وكُ 
 .ايظنها سحرً  ًئاما يدري عن خبرها شيي الذ أول األمر

بها  والناس ما يعرفونها، جيء لهالخر اشية الكبيرة، وفيه أمير قرية، جيء له بالساعة المنبهة، 
ب على وقت معين وترن، وهذه من الخارج. فجاء شخصان يتداعيان في قضية، والساعة ُترك  

لة، آالفائدة منها أنها توق ت على وقت الصالة وتنبهك. فلما سمع دعواهم، فقال: أنا عندي جهاز، 
 خالصأت ترن، قال: قب عشر دقائق وبدبعد عشر دقائق تخبرني بما حصل، ودخل البيت وتر  

 هي القضية. ما، ما يدرون الحاصل ماما يدرون  ؟يعترفمن فعرفته، 
ت حدود فمثل هذه األمور التي هي إلى الصناعة أقرب، لكن اآلن الصناعة تبهر العقول، وتعد  

م وتؤخ ِ ءتجيو تروح  كيفالمعقول. يعني ما هي مثل مسألة خر اشية، لو فككتها، عرفت  ر. ، وُتقدِ 
 !لم تجد شيًئا أصاًل، إلكترونيات اآلن لو تفتح،

َوُر ال ْنَها الصُّ قَ "َومِّ ْنُد، َحتَّى َِل ُيَفر ِّ رها الروُم َواْلهِّ ، َحتَّى وَ ُر َبْيَنَها النَّاظِّ  تِّي ُتَصو ِّ ْنَسانِّ َبْيَن اإلِّ
َكًة َوَباكَِّيًة" ُروَنَها َضاحِّ  .ُيَصو ِّ

 اآلن في الصور التي يسمونها العرائس في السوق، تأتي باألعاجيب، يأتون بها ُتشِبه الحقيقة.
ذا اضطجعت أغمضت ، فإذا ُصفنسانوتتصرف كما يتصر ف اإل َق لها غنت، رقصت، وا 

ذا أقعدت فعلت كذا، صفقت. تصرفات، يعني لو جاءت قبل سنين، لم يتردد الناس  العينين، وا 
عرفها الناس على حقيقتها، انتهى لو ما أبأنها من السحر؛ ألن الناس أعداء ما يجهلون، 

 اإلشكال.
 طالب: ...

 هذه مضاهاة خلق هللا.
. َقا"إِّ  يفِّ ُأُمورِّ اْلَمَخايِّيلِّ ْن َلطِّ هِّ اْلُوُجوُه مِّ ْحُر َسحَ َل: َوَكاَلى َأْن َقاَل: َفَهذِّ ْن َهَذا َن سِّ َرةِّ فِّْرَعْوَن مِّ

.  اْلَقبِّيلِّ
يَن: َأنَُّهْم َعَمُدوا إَِّلى تِّ  رِّ َبالِّ َوالْ ْلَك الْ ُقْلُت: َيْعنِّي َما َقاَلُه َبْعُض اْلُمَفس ِّ ، َفَحَشْوهَ حِّ ي ِّ ا زِّْئَبًقا عِّصِّ

، َفُيَخيَُّل  ْن َذلَِّك الز ِّْئَبقِّ  ا َتْسَعى بِّاْختَِّيارَِّها.ائِّي َأنَّهَ َلى الرَّ إِّ َفَصاَرْت َتَتَلوَّى بَِّسَببِّ َما فِّيَها مِّ
، َويَ  اَعاتِّ ْن َهَذا اْلَبابِّ َتْركِّيُب ُصْنُدوقِّ السَّ : َومِّ ْلُم َجر ِّ ي َهَذا اْلبَ فِّ ْنَدرُِّج َقاَل الرَّازِّيُّ   اْْلَْثَقالِّ ابِّ عِّ

 بِّاْْلَِلتِّ اْلَخفِّيَفةِّ.
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ْحرِّ  ْن َبابِّ الس ِّ نِّ مَ  ُمَتيَّقنةاًبا َمْعُلوَمًة  َلَها َأْسبَ ؛ ْلَِّنَّ َقاَل: َوَهَذا فِّي اْلَحقِّيَقةِّ َِل َيْنَبغِّي َأْن ُيَعدَّ مِّ
 .اطََّلَع َعَلْيَها َقَدَر َعَلْيَها"

 عال.، من اطل ع على هذه األسباب قدر على هذه األف"َمِن اط َلَع َعَلْيَها َقَدَر َعَلْيَها"
ْم، بَِّما  َيُل النََّصاَرى َعَلى َعامَّتِّهِّ ْن َهَذا اْلَقبِّيلِّ حِّ َن إِّ ُروَنهم يُ "ُقْلُت: َومِّ يَّةِّ ُقَماايَّاُه مِّ ، َكَقضِّ مة ْْلَْنَوارِّ

، َوَما َيْحَتاُلوَن بِّهِّ مِّ  يَسةِّ التِّي َلُهْم بِّبيتِّ اْلَمْقدِّسِّ ْفيَ َخالِّ الْن إِّدْ اْلَكنِّ يَسةِّ، َوا ِّْشعَ نَّارِّ خِّ الِّ ًة إَِّلى اْلَكنِّ
يلِّ بَِّصْنَعٍة  يَفٍة َتُروُج َعَلى الْ َذلَِّك اْلقِّْندِّ ْنُهْم، َوَأمَّ  مطغاَلطِّ  ْعَترُِّفوَن بَِّذلَِّك، َوَلكِّنْ يَ اصُّ َفُهْم ا اْلَخوَ مِّ

ْم  ُلوَن َأنَُّهْم َيْجَمُعوَن َشْمَل َأْصَحابِّهِّ ْم"َيَتَأوَّ هِّ ينِّ  .َعَلى دِّ
 األتباع. حتى ما يتفرق 

ْن ُمتَ  "َفَيَرْوَن َذلَِّك َسائًِّغا َلُهْم. َوفِّيهِّ ُشَبٌه لِّْلَجَهَلةِّ اْْلَْغبَِّياءِّ  ي الكَ مِّ يَن َيَرْوَن َجوَ َعبَّدِّ اَز ر امية الَّذِّ
" يبِّ َوالتَّْرهِّيبِّ يثِّ فِّي التَّْرغِّ  .َوْضعِّ اْْلََحادِّ

مع األتباع. والكر امية يضعون جمن أجل  ؛وهذا الدجل واالحتيالنعم، يرتكبون هذا المحظور، 
هد، ؛ ليصرفوا الناس من الباطل إلى التعبُّد والز -صلى هللا عليه وسلم-األحاديث على رسول هللا 

ث رغبونهم في قراءة القرآن باألحاديومن مغازي ابن إسحاق، ومن فقه أبي حنيفة، إلى الكتاب. يُ 
 الموضوعة.

َدادِّ َمْن َقاَل َرُسوُل ّللاَِّّ "َفَيْدخُ  ُ َعَلْيهِّ -ُلوَن فِّي عِّ ْم:  -َوَسلَّمَ  َصلَّى ّللاَّ  ْن َكَذَب َعلِّيَّ ُمَتَعمًَّدامِّ »فِّيهِّ
َن النَّارِّ  ُثوا َعن ِّي َوَِل »َوَقْوُلُه: . «َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه مِّ ُبوا َحد ِّ ب َعَليَّ َيلِّ َفإِّنَّ  ،َعَلي   َتْكذِّ  جُه َمْن َيْكذِّ

 .«النَّارَ 
َع َصْوتَ  ، َوُهَو َأنَُّه َسمِّ َكاَيًة َعْن َبْعضِّ الرُّْهَبانِّ ينِّ الصَّ   َطائِّرٍ ُثمَّ ذكر ههنا حِّ ْوتِّ َضعِّيفِّ َحزِّ

ق  َلُه َفَتْذَهُب َفُتْلقِّي فِّ  َعْتُه الطُُّيوُر َترِّ َذا َسمِّ فَعَمد  .لَِّيَتَبلََّغ بِّهِّ  ؛ْيُتونِّ َمرِّ الزَّ ْن ثَ مِّ ي َوْكره اْلَحَرَكةِّ، َفإِّ
َل إَِّلى َأْن جَ  ذَ َعَلُه أَ َهَذا الراهُب إَِّلى َصْنَعةِّ َطائٍِّر َعَلى َشْكلِّهِّ، َوَتَوصَّ يُح ُيْسَمعُ ْجَوَف، َفإِّ  ا َدَخَلْتُه الر ِّ

ْنهُ  ، َواْنَقَطَع فِّي َصْوَمَعٍة اْبَتَنا مِّ َلى َقْبرِّ َبْعضِّ عَ َم َأنََّها ا، َوَزعَ هَ َصْوٌت َكَصْوتِّ َذلَِّك الطَّائِّرِّ
َذا َكاَن زَ  ْنَها، َفإِّ ْم، َوَعلََّق َذلَِّك الطَّائَِّر فِّي َمَكاٍن مِّ يهِّ ْيُتونِّ فَ َماُن الَصالِّحِّ َيٍة، زَّ ْن َناحِّ َتَح َباًبا مِّ
وَرةِّ، َفُيْسَمُع َصْوُتَها َكذَ  هِّ الصُّ لِّ َهذِّ يُح إَِّلى َداخِّ ْكلِّهِّ َأْيًضا، َفَتْأتِّي ائُِّر فِّي شَ طَّ لَِّك الَفَتْدُخُل الر ِّ

ْيُتونِّ َشْيًئا َكثِّيًرا" َن الزَّ ُل مِّ   .الطُُّيوُر َفَتْحمِّ
 فيأكله هذا الراهب.

ْوَمَعةِّ،  هِّ الصَّ ْيُتوَن فِّي َهذِّ َهَم َأوْ وَ ُبُه؟ َفَفَتَنُهْم بَِّذلَِّك، ُروَن َما َسبَ َِل َيدْ وَ "َفََل َتَرى النََّصاَرى إِِّلَّ َذلَِّك الزَّ
ْم َلَعائُِّن ّللاَِّّ  ، َعَلْيهِّ بِّ َهَذا اْلَقْبرِّ ْن َكَراَماتِّ َصاحِّ "َتَتابَِّعُة إِّ  اْلمُ َأنَّ َهَذا مِّ  .َلى َيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ

 نسأل هللا الثبات.


